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HORÒSCOP

Entrega de premis del concurs BiblioNadal d’Alpicat
La Biblioteca Sant Bartomeu d’Alpicat 
ha acollit l’acte d’entrega dels premis 
del concurs BiblioNadal Fet a Mà, de-
dicat en aquesta ocasió a la figural del 

tió de Nadal. El certamen, amb una 
única categoria familiar, va comptar 
amb un total de 37 participants. El 
primer premi va ser per a la família 

Tarragona-Segarra; en segona posició 
van quedar els Hernández-Teba; i els 
membres de la família Nolla-Gilart van 
aconseguir el tercer premi. 

L’elecció dels millors treballs es va 
fer per votació popular entre els usuaris 
de la biblioteca i va comptar amb un 
total de 229 vots.

AJUNTAMENT D’ALPICAT

Imatge de les famílies guanyadores en l’acte d’entrega dels premis del concurs BiblioNadal d’Alpicat.

AJUNTAMENT DE TREMP

L’ajuntament de Tremp va entregar dissabte passat a 
Jordi Peró el primer premi del concurs de fotografia 
Paisatges del passat. El barceloní Estanislau Oliver 
va guanyar en la categoria científica.

Jordi Peró guanya el concurs ‘Paisatges 
del passat’ de fotografia de Tremp

PAERIA

L’ajuntament i l’associació Antisida Lleida van re-
novar ahir el conveni de col·laboració per seguir 
treballant juntes en la prevenció de la salut i la 
integració de les persones seropositives.

L’associació Antisida Lleida i la Paeria 
renoven la seua col·laboració

MAGDALENA ALTISENT

Acte central a Lleida de la setmana 
per a la unitat dels cristians
L’església evangèlica de la Bíblio Oberta, situada 
al carrer Priorat de Lleida, va acollir dilluns passat 
l’acte central de la Setmana de Pregària per a la 
Unitat dels Cristians.

ÀRIES 21-III / 19-IV.
No feu suposicions. Espereu fins que us 
donin una imatge completa del que 

passa. Acceptar massa per raons falses acabarà 
resultant-vos costós.

TAURE 20-IV / 20-V.
No accepteu substituts. Digueu el que 
penseu i insistiu fins a aconseguir el que 

voleu. La tossuderia us recompensarà si oferiu 
incentius als que s’interposen al camí.

BESSONS 21-V / 20-VI.
La set de coneixement us ajudarà a 
equilibrar les metes econòmiques. Pre-

pareu-vos i postuleu-vos per a posicions que 
estaven fora del vostre abast en el passat.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Parleu dels plans i feu arranjaments que 
incloguin algú amb qui us agrada passar 

el temps. Els negocis i els viatges despertaran 
interès per fer canvis.

LLEÓ 2 3-VII / 22-VIII.
Heu agregat una disciplina que us aju-
darà a reunir informació i expandir els 

interessos. Ocupeu-vos de qualsevol responsa-
bilitat que us hagin donat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Es destaca reunir-vos amb gent que 
pensa igual que vosaltres o col·laborar 

amb una cosa especial. Una societat sembla pro-
metre i el romanç està afavorit.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Modereu el ritme. Abans de llançar-vos 
a alguna cosa, estigueu segurs que no 

causareu fricció a casa o amb algú que estimeu. 
Mireu d’acabar el que comenceu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Per la intuïció i la capacitat de deduir el 
que passa al vostre voltant, us serà fàcil 

fer eleccions sàvies. Feu millores personals i in-
tenteu nous començaments.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Reuniu-vos amb vells col·legues. La in-
formació que rebeu us encoratjarà a 

canviar la forma de vida i el que feu per treballar. 
Planegeu canvis per aconseguir les metes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Deixeu que les experiències passades 
us guiïn. Algú provarà d’interferir en els 

vostres plans. No retrocediu quan l’únic que us 
ajudarà a guanyar respecte és la veritat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Teniu la idea correcta, però necessitareu 
fer servir els talents i utilitzar-los sàvia-

ment per maximitzar les vostres possibilitats 
d’avançar. Mantingueu la ment oberta.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Avalueu una situació que us molestar o 
us fa creure que necessiteu ajuda i feu 

el millor que pugueu per avançar. No us preocu-
peu pel que diguin els altres.


